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INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS 
 
 
Ing. Martin Adamec (1980) 

Od roku 1999 působí na různých pozicích u Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Specialista v oblasti operačních středisek, krajský garant za 
statistiku. 

Absolvent Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, oboru Bezpečnostní inženýrství (2012). 

Zabývá se získáváním a analýzou statistických údajů z databáze HZS ČR a jejich 
prezentací v prostředí GIS. Podílel se rovněž na zpracování podkladů pro bezpečnostní 
koncepce obcí. 
 
doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (1953) 

Vedoucí katedry ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TU Ostrava). V letech 1977 až 2007 
působil v různých funkcích v Hasičském záchranném sboru ČR a veřejné správě. Od roku 2007 
akademický pracovník VŠB – TU Ostrava.  

Je absolventem VŠB – TU Ostrava, oboru Technika požární ochrany a bezpečnost 
průmyslu (1977). V roce 2002 obhájil disertační práci na téma „Management záchranných 
prací – operační a informační střediska“ (Ph.D.). V roce 2009 obhájil na Fakultě 
bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava habilitační práci na téma „Studie možností 
stanovení úrovně civilní nouzové připravenosti územních celků“ (doc.). 

Specializuje se na problematiku ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního 
nouzového plánování a integrovaného záchranného systému. Je autorem, příp. spoluautorem 15 
odborných publikací a na 100 příspěvků v domácích a zahraničních časopisech a sbornících. 
 
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. (1962)  

Vedoucí Střediska bezpečnostní politiky Institutu politologických studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Primárně se zabývá problematikou české a evropské 
bezpečnostní politiky. 

Absolvent Vojenské akademie v Brně (1985). V roce 2000 zakončil doktorské studium 
na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze se 
specializací na problematiku ruské armády a ruské společnosti.  

Vedoucí řešitel několika výzkumných projektů  bezpečnostního výzkumu v gesci 
Ministerstva vnitra. Je spoluautorem 4 odborných monografií, pravidelně publikuje 
v recenzovaných odborných periodikách (mj. Central European Journal of International and 
Security Studies, Vojenské rozhledy) a v deníku Právo. Člen Vědecké rady generálního ředitele 
HZS ČR.  
 
Bc. Pavlína Bláhová (1990) 

Výzkumná pracovnice Střediska bezpečnostní politiky Institutu politologických studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  

V roce 2012 absolvovala obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze.  

Specializuje se na problematiku mírových procesů v asymetrických konfliktech, 
mezinárodního organizovaného zločinu a tranzice post-totalitních režimů k demokracii.  
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prof. Ing. František Božek, CSc. (1950) 
Akademický pracovník Univerzity obrany, Fakulty vojenského leadershipu, Katedry 

krizového řízení, kde se věnuje v oblasti vědeckopedagogických aktivit problematice 
managementu rizik a environmentální bezpečnosti s orientací zejména na zdravotní, 
technologická, ekonomická a dopravní rizika a proaktivní nástroje bezpečnostní a 
environmentální politiky. 

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, studijního oboru 
Technologie makromolekulárních látek. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu 
makromolekulární chemie v Brně, kde zpracoval disertační práci zaměřenou do sféry iontové 
polymerizace, kterou obhájil na tehdejší Československé akademii věd v roce 1979. V roce 
1988 byl jmenován docentem na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích v oboru 
makromolekulární chemie. V roce 1993 habilitoval na Vysoké vojenské škole pozemního 
vojska ve Vyškově. Na post profesora v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva byl jmenován 
v roce 2002.  

Výsledky vědecké práce publikuje v tuzemsku i zahraničí. Je členem řady zahraničních 
odborných a vědeckých společností a řešitelem pilotních studií NATO a U.S. EPA. 
 
Ing. Tomáš Čapoun, CSc. (1956) 
 Vědecký pracovník MV – generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany 
obyvatelstva na úseku protichemických opatření. Jako vedoucí akreditované chemické 
laboratoře se zabývá především problematikou analytické chemie, chemického průzkumu, 
laboratorní kontroly a dekontaminace v případě mimořádných událostí spojených s úniky 
nebezpečných chemických látek včetně bojových chemických látek. 
 Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor technická 
analytická a fyzikální chemie (1980). V roce 1987 ukončil studium externí vědecké aspirantury 
na Vysoké vojenské škole pozemního vojska v oboru Zbraně hromadného ničení a ochrana 
proti nim. 
 V odborné praxi dosud publikoval ve svém oboru 161 odborných sdělení a zpracoval 116 
výzkumných zpráv. Je spoluautorem 10 monografií, 6 příruček a učebnic. V letech 2005−2012 
přednášel na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích tematiku nebezpečných látek. 
 
Mgr. Marcela Demková (1982) 

Pracuje jako nezávislá lektorka anglického a španělského jazyka. Působila jako 
dobrovolník na institutu al-Hikma v Zabadání (Sýrie) a v organizaci Forming Futures v Cali 
(Kolumbie).  

Absolventka Západočeské univerzity v Plzni, oboru Mezinárodní teritoriální studia 
(2007, Bc.) a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, oboru Mezinárodní 
vztahy a diplomacie (2009, Mgr.). V současnosti studuje doktorský obor Mezinárodní politické 
vztahy na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
 
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (1952)  

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha a docent Fakulty 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní 
bezpečnostní vztahy.  

Absolvent Vojenské politické akademie, Bratislava (1974). 
Autor 11 odborných monografií, 6 statí v časopisech světových databází a 60 statí 

v recenzovaných časopisech v ČR, SR, ve Francii, SRN, Polsku, Turecku a Rumunsku, nositel 
6 grantových projektů a spoluřešitel 18 grantových projektů.  
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doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. (1947) 
Vysokoškolský učitel, působí v Ústavu práva a bezpečnosti Vysoké školy Karla 

Engliše, a.s. 
Promován učitelem v oboru učitelství pro školy I. cyklu, aprobace matematika – fyzika 

(1969). Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého (1975, Ing.). V roce 2000 
graduoval 4. kurz Bezpečnostní politiky a řízení obrany na Vojenské akademii v Brně. V roce 
1993 jmenován kandidátem věd (CSc.) na Vojenské akademii v Brně a v roce 2002 jmenován 
docentem na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Absolvoval 7 studijních 
pobytů na univerzitách a vysokých školách v zahraničí. 

Řešitel nebo spoluřešitel 15 výzkumných úkolů. Autor nebo spoluautor 4 monografií, 
3 učebnic, 12 skript, 76 článků v domácích a 52 článků v zahraničních odborných 
recenzovaných časopisech a sbornících z vědeckých konferencí. Člen redakční rady odborného 
vědeckého časopisu doma i v  zahraničí, člen oborové rady doktorského studijního programu 
Žilinské univerzity v Žilině. Člen  European Association for Security.      
 
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. (1941) 

Rektor Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. se sídlem v Brně. Specializuje se na 
téma biochemie, technologie zpracování potravin a je také expertem v otázce národní 
bezpečnosti. 

V roce 1967 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu 
potravinářské a biochemické technologie. Disertační práci obhájil v roce 1982 na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze, kde byl v roce 1989 jmenován docentem. V roce 1990 obhájil 
habilitační práci. V roce 1994 byl jmenován profesorem ve vědním oboru Chemie a technologie 
potravin. 

Je autorem vědeckých a výzkumných prací v oblasti chemie a technologie potravin, 
logistiky, národní bezpečnosti, přispěl k zavedení simulátorů pro výcvik parašutistů a 
protiteroristických jednotek. Je členem několika národních a mezinárodních vědeckých, 
odborných organizací a vědeckých rad. 
 
Mgr. Ing. Vladimír Klaban (1965) 

Od roku 2004 pracuje u výzkumné a vývojové organizace AKADEMIE, o. p. s. 
v Brně, aktuální pozice – ředitel a vedoucí výzkumný a vývojový pracovník.  

Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (1987), Vyššího 
akademického zpravodajského kurzu vojenské zpravodajské služby (1992–1994), Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011).  

1987–1991 velitelem průzkumné čety (15. mechanizovaná střelecká divize České 
Budějovice, 68. mechanizovaný střelecký pluk Vimperk), 1991–1992 na Vojenském oboru 
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 1992–2004 ve Vojenské 
zpravodajské službě, Generální štáb, Armáda České republiky. 1995–2000 zástupce vojenského 
a leteckého přidělence při Zastupitelském úřadu České republiky na Ukrajině.  

Specializuje se na bezpečnost a vojenské záležitosti, právní problémy, mezinárodní 
politiku a krizový management. 
 
Ing. Jana Krykorková, CSc. (1961) 
 Příslušník MV – generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva na 
úseku protichemických opatření. Zastává funkci manažera jakosti v akreditované chemické 
laboratoři tohoto pracoviště. Zabývá se problematikou analytické chemie, především 
spektrofotometrických metod, chemického průzkumu a laboratorní kontroly, v rámci HZS ČR 
se podílí na řešení problematiky týkající se zjišťování příčin požárů.  
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 Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Pardubicích obor 
technická analytická a fyzikální chemie (1985). V roce 1989 ukončila postgraduální studium se 
specializací chemicko-technická ochrana prostředí na VŠCHT v Pardubicích. Externí vědeckou 
aspiranturu ukončila na Vysoké vojenské škole pozemního vojska v oboru Zbraně hromadného 
ničení a ochrana proti nim (1995). 

Ve své odborné praxi dosud publikovala ve svém oboru 8 odborných článků a je 
spoluautorem dalších 60 odborných článků, 1 odborné publikace, 6 metodik a 43 výzkumných 
zpráv. Příležitostně zpracovává odborná stanoviska k návrhům a dodatkům mnohostranných 
mezinárodních dohod o přepravě nebezpečných látek. Od roku 2005 do roku 2012 přednášela 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích tematiku nebezpečných látek, v daném oboru 
byla vedoucím 2 a konzultantem 4 diplomových prací. 
 
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (1978) 

Vedoucí Katedry požární ochrany Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava. Zastával pozici odborného asistenta na Fakultě 
bezpečnostního inženýrství téže univerzity. Specializuje se zejména na požární bezpečnost 
staveb. 

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, oboru Technika 
požární ochrany (2002) a dále oboru  Průmyslové a pozemní stavitelství (2006).  

Zúčastňuje se zasedání mezinárodního výboru CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci 
a hašení požáru) a je členem Evropského výboru pro normalizaci CEN TC 127/TG 1 – Fire 
Safety Engineering. 
 
Ing. Lenka Maléřová, Ph.D. (1983) 

Akademická pracovnice – odborná asistentka na Katedře ochrany obyvatelstva Fakulty 
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V odborné 
praxi se zabývá ochranou obyvatelstva a krizovým řízením se specializací na analýzy rizik. 

Absolventka doktorského studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava, studijního programu Požární ochrana a průmyslová 
bezpečnost, oboru Požární ochrana a bezpečnost (2014). 
 Účastní se řešení výzkumných projektů zaměřených na krizový management, 
vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, rizika území, železničních přejezdů apod. 
Spoluautorka odborné publikace a příspěvku v odborné publikaci, několika příspěvků 
v odborných zahraničních časopisech a sbornících ze zahraničních konferencí. 
 
doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. (1949) 
 Akademický pracovník Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového 
řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 1992–2008 akademický pracovník Ústavu 
chemie a ochrany životního prostředí Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. 
 Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého, oboru chemické inženýrství 
(1976); v letech 1990–92 studium anglického jazyka na Vojenské akademii v Brně; 1989–92 
dálkové postgraduální studium Moderní instrumentální metody na Slovenské vysoké škole 
technické v Bratislavě; 1985–92 externí vědecká příprava na Vojenské akademii Antonína 
Zápotockého, kandidát technických věd pro obor Zbraně hromadného ničení a ochrana proti 
nim; v r. 2000 habilitován v oboru Teorie obrany státu na Vojenské akademii v Brně. 
 Autor a spoluautor desítek publikací na zahraničních konferencích a v odborném tisku 
v oblasti chemie vysoce toxických látek a ochrany prostředí, ochrana životního prostředí, 
ochrana obyvatelstva, toxické skládky, recyklace elektronického odpadu; autor a spoluautor 5 
patentů. V současnosti se věnuje problematice bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, chemie 
vysoce toxických látek, zbraní hromadného ničení a ochrany proti nim, individuální a kolektivní 
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ochrany osob, krizového řízení a plánování. Zakladatel bakalářského studijního programu 
Ochrana obyvatelstva. 
 
Luděk Moravec, MSc (Econ) (1985)  

Od roku 2007 je spolupracovníkem Střediska bezpečnostní politiky Institutu 
politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Vystudoval obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze a Strategická studia na Aberystwyth University. Absolvoval stáž v Ústavu 
mezinárodních vztahů a Robinson-Martin Security Studies Program na Pražském institutu 
bezpečnostních studií (PSSI).  

Ve své akademické činnosti se věnuje problematice obecných teorií strategie, politice 
výzkumu a vývoje a problematice inovačního managementu v bezpečnostním systému. 
 
Ing. Jaroslav Mozga, Ph.D. (1943)  

Emeritní pracovník MV – generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany 
obyvatelstva, pracoviště krizového řízení a kritické infrastruktury. Zabývá se problematikou 
systémového inženýrství a modelováním systémů, analýzou rizik a zranitelností, koncepty 
bezpečnosti, systémovou ekologií a udržitelným rozvojem. 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor chemické inženýrství 
(1970). V roce 1998 obhájil dizertační práci na téma strategické řízení inovací. 

Dosud publikoval 12 monografií a 120 článků a příspěvků, byl spoluřešitelem projektu 
EU COPERNICUS, spoluřešitelem projektů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 
zemědělství a s podniky v praxi spolupracoval na metodice technologických prognóz a řízení 
inovací. 
 
Ing. Magdaléna Náplavová (1990) 

Interní doktorand na Katedře krizového řízení, Fakulty vojenského leadershipu na 
Univerzitě obrany v Brně. V rámci doktorského studia se zabývá problematikou managementu 
rizik a hodnocení zdravotních rizik rezultujících z dopravy s akcentem na těžké kovy. 

Absolventka magisterského programu Ochrana obyvatelstva Fakulty ekonomiky a 
managementu na Univerzitě obrany (2014) a bakalářského studijního programu Ochrana 
obyvatelstva na téže univerzitě (2012). 
 
Mgr. et Mgr. František Paulus (1987) 

Výzkumný a vývojový pracovník MV – generálního ředitelství HZS ČR, Institutu 
ochrany obyvatelstva. Zodpovídá za naplňování agendy certifikace metodik a řízení projektů 
výzkumu, vývoje a inovací.  

Absolvent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
oboru civilní nouzová připravenost (2011) a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci, oboru tělesná výchova a sport (2013).  

Ve své odborné a pedagogické činnosti se zaměřuje na problematiku ochrany 
obyvatelstva, krizového řízení, civilní nouzové připravenosti a integrovaného záchranného 
systému. V předmětné oblasti se podílí na tvorbě analyticko-syntetických dokumentů a prognóz 
a dále také na zpracování národních strategických a koncepčních materiálů. Je autorem nebo 
spoluautorem prací publikovaných v rámci odborných knih a článků.  
 
Ing. Dr. doc. Adam Pawełczyk, PhD. (1950) 

Odborný asistent na Fakultě chemie na Vratislavské technologické univerzitě v Polsku. 
V rámci vědecké činnosti se zabývá zejména výzkumem v oblasti ochrany životního prostředí, 
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posuzováním environmentálních zdravotních rizik a implementací zásad udržitelného rozvoje 
na bázi využití odpadů.  

Absolvent Fakulty chemie na mateřské univerzitě v Polsku, kde roku 1975 obhájil 
svou magisterskou práci. Doktorát obhájil v roce 1981 na téže univerzitě. V roce 2013 
habilitoval v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva na Univerzitě obrany v Brně. 

Výsledky své práce publikuje v zahraničních vydavatelstvích a prezentuje je na 
domácích i mezinárodních vědeckých konferencích. Je řešitelem řady vědeckých projektů a 
autorem mnoha expertiz z oblasti kontaminace prostředí a možnosti neutralizace odpadů 
ovlivňujících existenci zdravotních rizik.  
 
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (1969)  

Od roku 2015 působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě 
bezpečnostního inženýrství, Katedře ochrany obyvatelstva. Od roku 1993 zastával různé pozice 
v oblasti prevence u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2011 na 
pozici náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. 

Vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (1992). V roce 2002 
ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. 
V roce 2013 ukončil studium v oboru Master of Public Administration na vysoké škole CEVRO 
Institut v Praze.  

Je členem TNK 27 Požární bezpečnost staveb, redakční rady odborného časopisu 112, 
České asociace hasičských důstojníků, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, České 
silniční společnosti, sekce Silniční tunely, pracovní skupiny Požární bezpečnost tunelů zřízené 
MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a komise MV – generálního ředitelství HZS ČR pro 
ověřování odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR. Spolupracuje s Fakultou bezpečnostného 
inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině. 

 
Mgr. Michal Pondělíček, Ph.D. (1963) 

Výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog v oblasti environmentálních rizik a 
bezpečnosti a hodnocení životního prostředí. Působil na řadě pozic v oblasti managementu 
životního prostředí. V 90. letech působil jako expert EBRD na Balkáně. V současnosti působí 
jako zástupce vedoucí katedry Regionalistiky na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. 

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1986–1991), oboru 
Ochrana a tvorba životního prostředí. Doktorskou práci na téma Environmentální indikátory 
udržitelného rozvoje pro územní plánování obhájil v roce 2013 na Fakultě architektury 
Vysokého učení technického v Brně.  

Člen České komory architektů a autorizovaný expert pro posuzování vlivů na životní 
prostředí. Pravidelně publikuje v celé řadě periodik, přednáší na odborných a vědeckých 
konferencích u nás i v zahraničí. 
 
Ing. Ivan Princ – mjr. v z. (1968) 

Je asistentem na Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci pedagogické práce se věnuje výuce problematiky 
související s ochranou proti účinkům použití/zneužití zbraní hromadného ničení a v oblasti 
mimořádných událostí a krizových situací. 

Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, oboru vojenská 
chemie (1990). Pracoval jako odborný asistent skupiny vojenské strategie a operačního umění 
Ústavu strategických a obranných studií chemické odbornosti na Univerzitě obrany v Brně.  
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V letech 1990 – 1991 účastník bojových misí Desert Storm a Desert Shield v Saudské 
Arábii a Kuvajtu, kde byly zjištěny chemické zbraně a v roce 2002 zahraniční bezpečnostní 
mise ISAF-2 v Afghánistánu.  

Autor nebo spoluautor článků ve vědeckých časopisech a odborných sdělení ve 
sbornících národních i zahraničních konferencí, více než 2 výzkumných zpráv a studií, interních 
předpisů a pomůcek pro potřeby Armády ČR. Podílel se na řešení 2 projektů obranného 
výzkumu Armády ČR. 
 
Ing. Jakub Rak (1984) 
 Asistent Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.  
 Absolvent Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, studijního 
oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management (2009, Ing.). V současnosti studuje 
doktorský studijní program Inženýrská informatika na téže instituci. V průběhu studia 
absolvoval několik odborných stáží, mimo jiné v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč a Oddělení pro zvláštní úkoly, Krajského úřadu Zlínského kraje.  
 Specializuje se na problematiku informační podpory krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva, především využití geografických informačních systémů v ochraně obyvatelstva. 
Byl řešitelem několika interních grantů a spoluřešitelem projektu Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
Ing. Jan Strohmandl (1962) 

Vysokoškolský pedagog, působí na Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a 
krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého, oboru Zbraně a munice (1985). 
Do konce roku 2003 působil v armádě v oblasti zbrojní služby a logistické podpory vojsk. Od 
roku 2004 působí v akademické sféře. 

V odborné práci se zaměřuje na logistiku krizového řízení, ochranu obyvatelstva, 
požární ochranu a ochranu objektů a osob. Publikuje jak v oblasti logistiky, tak i v oblasti 
ochrany obyvatelstva se zaměřením na simulace a modelování, přepravu věcí po komunikaci. Je 
spoluautorem několika odborných publikací. Byl manažerem nebo členem autorského týmu 
více než 10 odborných projektů. V současnosti garantuje a je manažerem řešitelského týmu 
česko-slovenského výzkumného projektu MOBILITY „Hodnocení efektivity nasazování 
kontinuálních ekologických systémů dopravy surovin v průmyslových podnicích“. Člen 
akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulty logistiky a krizového řízení. 
 
Mgr. Danuše Ulčíková (1968) 

Je asistentkou Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Absolventka Fakulty matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze, studijního 
oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – výpočetní technika (1993, Mgr.). 
V současnosti studuje doktorský studijní program Inženýrská informatika na Fakultě aplikované 
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Specializuje se na problematiku informační podpory krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva. Byla řešitelem několika interních grantů a spoluřešitelem projektu Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je autorkou nebo spoluautorkou článků ve 
vědeckých časopisech a odborných sdělení ve sbornících národních i zahraničních konferencí. 
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plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. (1980) 
Ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy MV – generálního ředitelství HZS ČR, 

zároveň působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Fakultě právnické Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 Absolvent Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze (Bc., 2002; 
Mgr., 2004), Akadémie Policajného zboru v Bratislavě, oboru právo (JUDr., 2005), Policejní 
akademie ČR v Praze, oboru kriminalistika a management (Ph.D., 2007), Fakulty právnické, 
Panevropské vysoké školy v Bratislavě, oboru trestní právo (doc., 2014), Národního institutu 
vzdělávání, právní specializace – právo (Master of Laws LL.M., 2014). 
 V odborné praxi se specializuje na právo, zejména právo veřejné, kriminalistiku, 
bezpečnost, krizovou legislativu. Autor desítek článků v časopisech Policista, Trestní právo, 
Pražský strážník, Kriminalistický sborník, Kriminalistika atd.; autor, spoluautor či člen 
autorského kolektivu při soupisu vysokoškolských učebnic a některých odborných publikací se 
zaměřením na kriminalistiku, právo, zejména trestní právo nebo legislativu. 
 
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (1953) 

Dlouholetý vědecko-pedagogický pracovník se zkušenostmi z výkonu akademických 
funkcí a řízení řešitelských týmů vědeckých projektů a výzkumných záměrů. Zastává funkci 
ředitele Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. 

Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého, oboru chemické inženýrství 
(1977), v letech 1983–1988 externí vědecká výchova na Vojenské akademii Antonína 
Zápotockého v oboru Operační a bojové použití druhů vojsk, speciální technické a týlové 
zabezpečení, v r. 1992 habilitační řízení v oboru Zbraně a ochrana proti nim na Vysoké 
vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, v r. 2004 řízení ke jmenování profesorem 
v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve 
Vyškově. 

Je členem řady oborových a vědeckých rad (včetně Vědecké rady GŘ HZS ČR), 
pracovní skupiny k oblasti vzdělávání „Bezpečnostní obory“ a redakční rady časopisu 
The Science for Population Protection. Hlavní řešitel či spoluřešitel 20 projektů obranného 
výzkumu a výzkumných záměrů pro rozvoj organizace, autor více než 200 publikací 
v odborném tisku, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích z oblasti chemické 
kontroly vojensky významných sloučenin, dekontaminace a likvidace následků ekologických 
havárií a dekontaminace. V posledních letech se věnuje problematice ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení. 
 
Ing. Andrea Zorvanová (1989) 

Absolventka bakalářského a navazujícího magisterského vzdělání v oboru 
Bezpečnostní management na Fakultě vojenského leadershipu na Univerzitě obrany v Brně. 
Svou práci zaměřila na aplikaci vybraných kvantitativních metod managementu 
technologických rizik v regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


